
Enska 

Náms- og kennsluáætlun 10.bekkjar, vorönn 2020 

 

 

,,Tungumál er eitt mikilvægasta tæki mannsins til að orða hugsun sína, afla sér 

þekkingar og eiga samskipti við aðra. Kunnátta í ólíkum tungumálum gegnir mikilvægu 

hlutverki í vitsmunaþroska einstaklingsins, eykur víðsýni og stuðlar að þroska á öðrum 

sviðum” (Aðalnámskrá grunnskóla 2013, bls.122). 

Markmið er að nemandi: 

• skilji fyrirhafnarlítið þegar talað er nokkuð skýrt um málefni sem hann þekkir og skilji 

aðalatriði í fréttatengdu efni í hljóð-, mynd- og prentmiðlum sem snertir áhugasvið hans 

• geti fylgt atburðarás í sögu eða frásögn og geti nýtt sér hlustunar- og lesefni til frekari 

vinnu, t.d. í ritun, endursögn eða heimildanotkun 

• kunni að beita mismunandi aðferðum eftir eðli texta og tilgangi með hlustuninni (t.d. 

hlustað eftir smáatriðum eða aðalatriðum) og geti fylgt nokkuð nákvæmum fyrirmælum 

og leiðbeiningum, t.d. leiðarlýsingum 

• geti lesið og skilið fyrirhafnarlítið einfaldan texta (t.d. smásögur og stuttar skáldsögur), 

aðgengilegt fræðslu- og skemmtiefni sem tengist áhugasviði hans og geti nýtt sér 

samhengi texta til að geta sér til um merkingu orða 

• geti notað ensku á lipran hátt í persónulegum samskiptum, m.a. tjáð skoðanir og 

tilfinningar, brugðist við samsvarandi viðbrögðum frá öðrum og óundirbúið tekið þátt í 

samræðum um persónuleg og kunnugleg málefni 

• geti notað málið á viðeigandi hátt við ýmsar algengar aðstæður. 

• geti tjáð sig með réttum áherslum og hrynjandi á eðlilegu og skýru máli 

• geti sagt frá eigin reynslu og því umhverfi sem hann þekkir, flutt undirbúna kynningu um 

kunnuglegt efni,  gert grein fyrir því sem hann hefur lesið um, hlustað eða horft á, sett 

fram skoðun og geti sagt frá væntingum og fyrirætlunum 

• hafi náð nokkru valdi á uppröðun efnisgreina og geti beitt algengustu greinarmerkjum og 

tengiorðum, kunni nokkur skil á hvernig skrifað er í mismunandi tilgangi og kunni að 
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haga orðum sínum í samræmi við aðstæður, t.d. í formlegri fyrirspurn eða persónulegu 

bréfi og kunni að nota orðabækur í tengslum við ritun 

• geti virkjað ímyndunaraflið og samið eigin texta (t.d. sögu eða ljóð), tjáð sig um það sem 

hann hefur horft á, lesið, heyrt um eða snertir hann persónulega, t.d. reynslu, tilfinningar 

og skoðanir 

• Kunni helstu málfræðireglur og beitir þeim á réttan hátt í töluðu og rituðu máli. 

 

Leiðir:  töflukennsla, einstaklingsvinna, para- og hópavinna, spjaldtölvur og öpp, hljóð- og 

mynddiskar. Unnið   með verkefni tengd öllum færniþáttum. 

 

Námsmat: endurspeglar stöðu nemenda í fjórum færniþáttum tungumálsins (hlustun, tali, 

lestri og ritun) gagnvart markmiðum skólanámskrár eða einstaklingsnámskrár. 

• Hlustun: hlustunarverkefni og próf  

• Talað mál: munnleg próf, kynningar, upplestur, endursögn  

• Lestur: lesskilningsverkefni og próf, kjörbókalestur, endursögn  

• Ritun og málfræði: Kaflapróf úr Spotlight, ritgerð og heimildavinna og ritunar- og 

málfæðiefniverkefni tengd námsefni  

 

Námsgögn: Spotlight 10 lesbók og vinnubók, mynd-og hljóðdiskar, kjörbækur og stuttar 

skáldsögur og annað ljósritað efni. 

 

 

 

 

 

 

 

 



27. – 31. January 

Spotlight 10, Unit 5. 

Fame-A Treacherous Thing 

Dreaming of Stardom 

 

Remember to translate all the 

words in the yellow frames 

 

 

 

3. – 7. February 

Spotlight 10, Unit 5. 

MJ-The The King of Pop 

Too Famous to Young? 

Woodstock 

 

 

 

10. - 14. February 

Spotlight 10, Unit 5 

When Do You Go From Fan to 

Fanatatic? 

The Blond Actress 

 

 

 

 

 

 

17. –  21. February 

Exam/Units 4 and 5 

Spotlight 10: Unit 6. 

South Africa. 

A Country of Contrasts. 

Reading 

Exam on February 18th  

24. feb. – 28. February 

Spotlight 10: Unit 6. South 

Africa. 

 Elephants- Breeders and 

Demolishers. 

Kwaito 

Grammar/Write Right 

Reading 

 

2. – 6. March 

Spotlight 10: Unit 6  

Pick Up a Piece 

 

 



Grammar 

Reading 

March 3rd Written/verbal 

Written or  9. – 13. March 

Spotlight 10: Unit 6 

The Rainbow Nation  

From Prisoner to President. 

 

Remember to translate all the 

words in the yellow frames. 

 

 

16. – 20. March 

Spotlight 10: Unit 6 

Making Headlines. 

Honest Gladys. 

Grammar/Write Right 

Reading: Short Stories 

Remember to translate all the 

words in the yellow frames. 

 

 

 

23. – 27. March PowerPoint Assignment  

30.March  – 3. April A Week of Fun  

6. – 10.  April 

 

Easter Break 

 

 

  

 

13. – 17. April 

Spotlight 10: Unit 7. 

Kerry Max Cook, Execution 

#600. 

PowerPoint Presentation 

 

April 15th  and 16th PowerPoint 

Presentation 

 

 

20. – 24. April 

Spotlight 10: Unit 7 

The Road…to What? 

Where is Your Brother? 

Persuasive Writing 

 

 

 

27. April  – 1. MAy Exam/Units  6 and 7+grammar  Exam on April 28th  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miscellaneous 

4. – 8. May Miscellaneous Movie quiz 

11. – 15.  May Your final project   

18.– 22. May Your final project  

    25 . – 29.May Your final project  

        1 . – 5. June 

Graduation Trip and 

Graduation! 

 


